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فاطمه ابراهیمیتوچایی

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:
اگر دولت بخواهد وزارت بازرگاني را احياء كند
سلطانهاي گوشت ،شكر ،كاغذ ،سويا و دهها
مورد ديگر زنده ميشوند .به گزارش «سبزینه»،
نادر قاضيپور با بیان اینکه دولت تصميم گرفته
وزارت بازرگاني را دوباره تشكيل دهد و معتقد
است در شرايط فعلي تحريم بايد وزارتخانه
متخصصي باشد تا واردات و صادرات را در شرايط
ويژه بتواند انجام دهد ،افزود :اما در ديگر سو
كارشناسان نظر متفاوتي دارند .آنها ميگويند
احياي وزارت بازرگاني اتفاقاً در شرايط تحريم
اص ً
ال عاقالنه نيست .تشكيل وزارت بازرگاني در
حقيقت پشتپا زدن به قانوني است كه ششسال
پيش تصويب كردند و وظايف بازرگاني كشاورزي
را به وزارت جهاد کشاورزی دادند .كارشناسان
ميگويند اجراي قانون انتزاع بركات زيادي داشت
و اگر وزارت بازرگاني احياء شود قانون انتزاع هم
با وجود همه فوايد و مزاياي آن از بين خواهد
رفت .قانون انتزاع يا همان تمركز وظايف بازرگاني
كشاورزي در وزارت جهاد کشاورزی در سال 91
تصويب شد و از همان زمان اجرا ميشود .قاضيپور
گفت :دولت اگر وزارت بازرگاني را تشكيل دهد
باعث خواهد شد سلطانهاي گوشت ،شكر ،كاغذ،
سويا و كنجاله زنده شوند و اقتصاد كشور را به يغما
ببرند .وي گفت :اينها سلطانهاي شكر ،كاغذ و
گوشت نيستند ،سلطان فرصتسوزي در كشور
هستند و در شرايط فعلي نبايد به آنها اجازه و
فرصت قد علم كردن بدهيم .نماينده مردم اروميه
در مجلس گفت :احياي وزارت بازرگاني با اسناد
باالدستي مغايرت دارد ،اگر چنين وزارتخانهاي
تشكيل شود با برنامه ششم توسعه در تضاد است
و در حقيقت دولت خطا كرده است .بايد تالش
كنيم دولت را كوچك و چابك كنيم؛ درحاليكه
احياي وزارت بازرگاني باعث گسترده شدن دولت
خواهد شد .وي با بيان اينكه آزموده را آزمودن
خطاست ،گفت :برخي دولتهاي موفق هم تعداد
كارمندانشان را كمتر ميكنند و در عوض آنها را
تخصصي و بهرهور بار ميآورند .قاضيپور با بيان
اينكه در كشور ما بهرهوري رنگ باخته است،
گفت :مث ً
ال شركت سايپا زماني  31هزار كارمند
داشت و  700دستگاه خودرو در روز توليد ميكرد؛
اما اكنون با  41هزار كارمند يكسوم آن را توليد
ميكند .عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
گفت :چگونه وزير صنعت ميخواهد هم توليد،
فروش ،واردات و صادرات را در دست بگيرد ،در
چنين شرايطي بهرهوري قطعاً پايين ميآيد .وي
در پاسخ به اينكه با احياي وزارت بازرگاني قانون
انتزاع يا همان تمركز وظايف بازرگاني كشاورزي
در وزارت جهاد کشاورزی هم از بين خواهد رفت،
گفت :سال  91مجلس با كارهاي كارشناسي و
چكشكاريهاي مختلف اين قانون را به تصويب
رساند و شوراي نگهبان آن را ابالغ كرد .اجراي
اين قانون ضرورت دارد و نميتوان در هر شرايطي
قانوني تصويب كرد و آن را دوباره نفي كرد .با
احياي وزارت بازرگاني بهشدت مخالف هستم و
اجراي آن را به صالح كشور نميدانم.

وزارت بازرگاني
با واردات بيرويه همراه بوده است

عضو كميسيون كشاورزي مجلس نیز گفت :با
وجود آنكه در سنوات گذشته شكلگيري وزارت
بازرگاني با واردات بيرويه محصوالت كشاورزي
همراه بوده است ،از اين رو احياي مجدد آن تأثير
سوء بر بازار ميگذارد .عباس پاپيزاده با اشاره به
نامگذاري سال  ۹۸توسط مقام معظم رهبري تحت
عنوان رونق توليد اظهار كرد :در سالي كه مزين به
رونق توليد و حمايت از توليدكنندگان داخلي است،
دولت اقداماتي عكس اين شعار را انجام ميدهد كه
اين امر آسيب جدي به زيربخشهاي توليد وارد
خواهد كرد .وي افزود :با وجود آنكه در سنوات
گذشته شكلگيري وزارت بازرگاني با واردات
بيرويه محصوالت كشاورزي همراه بوده است؛ اما
دولت اين امر را بهجد پيگيري ميكند؛ اين درحالي
است كه تشكيل وزارت بازرگاني يكي از مشكالت
جدي پيشروي توليدكنندگان بخش كشاورزي
بهشمار ميرود .پاپيزاده با اشاره به اينكه نبود
زيرساختهاي بخش كشاورزي با شعار سال
در تناقض است ،بيان كرد :ايجاد زيرساختهاي
مناسب در بخش كشاورزي همچون نوسازي
ماشينآالت كشاورزي براي افزايش بهرهوري
توليد امري ضروري است كه متأسفانه تسهيالت
الزم در اين خصوص در اختيار كشاورزان قرار
نميگيرد .عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه
داد :با توجه به آنكه اجراي كشاورزي هوشمند
بهسبب استفاده از تكنولوژي در صرفهجويي منابع
آب ،نهادهها و كاهش قيمت تمام شده توليد تأثير
بهسزايي دارد ،اما مسئوالن ذيربط توجهي به اين
موضوع ندارند كه اين امر برخالف سياست و شعار
سال است .وي با انتقاد از اختصاص ارز چهارهزار و
 200توماني به واردات محصوالت كشاورزي گفت:
در شرايطي كه كشاورزان نهاده مورد نياز خود اعم
از بذر ،كود و ...را با ارز آزاد تأمين ميكنند واردات
انواع محصوالت كشاورزي ضربه مهلكي بر پيكره
كشاورزان و كشاورزي داخل وارد ميكند؛ چراكه
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«سبزینه» نظر مخالفان و موافقان احیای وزارت بازرگانی را بررسی میکند

با احیای

كشاورزان در شرايط نابرابر مجبورند با كشاورزان
خارجي رقابت كنند .اين مقام مسئول دخالت
دولت در بحث قيمتگذاري محصوالت كشاورزي
را برخالف سياست حمايت از توليد داخل دانست
و گفت :با وجود آنكه نهادههاي مورد نياز
كشاورزان با ارز آزاد تأمين ميشود ،اما دولت با
دخالت در قيمتگذاري و اعالم قيمت غيرمنصفانه
بر زيان كشاورزان دامن ميزند ،درحاليكه قيمت
محصوالت كشاورزي بايد براساس عرضه و تقاضا
در بازار تعيين شود .پاپيزاده موانع صادرات را
يكي ديگر از سياستهاي عكس حمايت از توليد
داخل اعالم كرد و افزود :با توجه به آنكه توسعه
صادرات محصوالت كشاورزي نيازمند صنايع
تبديلي ،تكميلي ،بستهبندي و سيستم حملونقل
مناسب است تا بتوانيم با صادرات مازاد محصوالت
كشاورزي از شكسته شدن قيمت و ضرر و زيان
كشاورزان جلوگيري كنيم ،از اين رو رفع موانع و
تحقق شعار سال مستلزم توجه جدي مسئوالن به
اين عوامل است.

توليد و صنعت ممكن است منجر به تراز منفي
تجاري شود ،گفت :عملكرد منفي با هم اداره
شدن بخش توليد و صنعت با بازرگاني در كشور
وجود رانت و قاچاق است و بايد فكري براي حل
اين معضل كرد .رئيس مجمع نمايندگان گيالن با
اشاره به اينكه تجربه اداره زنجيره توليد تا توزيع
توسط يك وزارتخانه در ايران نامطلوب بوده ،بيان
كرد :بررسيهاي بهعملآمده از ادغام وزارت
بازرگاني با صنعت ،توليد و تجارت بيانگر فاصله
بسيار زياد جايگاه ايران كنوني با شرايط مثبت قبل
از ادغام است .نماينده مردم رشت در مجلس با
تأكيد بر اينكه ايران نيازمند وزارتخانهاي است كه
ميزان مصرف و نياز مردم به اقالم و كاالهايشان را
بسنجد ،گفت :آيا وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و
صمت واقعاً نميدانند كه ميزان مصرف و واردات
كاالهاي مردم مث ً
ال گوشت ،پياز و مرغ چقدر
است و با ندانمكاريهايشان چه مشکالتی بر مردم
تحميلميكنند؟

احيای وزارت بازرگاني
نجاتبخش اقتصاد كشور است

عضو كميسيون كشاورزي مجلس هم با بيان
اينكه ساختار وزارتخانههای جهاد و صمت توانايي
اداره بخش بازرگاني را ندارند ،گفت :تنها احياي
وزارتخانه بازرگاني ميتواند ناجي آشفتهبازار
اقتصادي كشور باشد .محمدصادق حسني
جوریابی با اشاره به طرح احياي وزارت بازرگاني
در مجلس اظهار كرد :احياي وزارت بازرگاني در
شرايط آشفتگي بازار كنوني ميتواند اقتصاد كشور
را نجات دهد .وي با تأكيد بر اينكه احيای وزارت
بازرگاني جنبه سياسي نداشته ،بلكه نجاتبخش
اقتصاد داخل است ،افزود :برخيها از احياي وزارت
بازرگاني بهجهت بدتر شدن فضاي اقتصادي
نگران هستند؛ درحاليكه اقتصاد كشور از وضعيت
كنوني با احياي اين وزارتخانه بدتر نخواهد شد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس در پاسخ به
اينكه تجارب كشورهاي موفق بر اتصال زنجيره
توليد و توزيع است و تفكيك بخش بازرگاني از

عضو مركزي فراكسيون اميد مجلس در پاسخ به
اينكه عملكرد ضعيف وزارتخانه جهاد و صمت در
تأمين و توزيع كاالها ازجمله اقالم كشاورزي ضعف
در مديريت است و راه چاره تغيير در مديريت اين
دو مجموعه است ،نه احياي وزارتخانهاي جديد،
بيان كرد :كار وزارت جهاد كشاورزي و صمت تنها
تأمين و توزيع كاال نيست ،گرچه سوءمديريتهایی
نيز در بخشهايي ديده ميشود؛ اما بخش اعظم
مأموريت اين وزارتخانه برآورد نياز مصرف و
برنامهريزي براي تأمين بهموقع و بهاندازه كاالهاي
مردم است .حسني با بيان اينكه در وزارتخانههاي
جهاد و صمت معاونت برنامهريزي وجود دارد كه

تشكيل وزارت بازرگاني در شرايط فعلي مفيد است
عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسنیزبابياناينكهدرشرايطفعليتشكيلوزارتبازرگاني
مفيد است ،گفت :تشكيل وزارت بازرگاني ميتواند بخشي از مشكالت را رفع كند.
داريوش اسماعيلي در ارزيابي خود از تشكيل وزارت بازرگاني گفت :در شرايط عادي و معمولي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميتواند جوابگوي امور باشد؛ چراكه نميتوانيم واردات و
صادراتمان را از توليد جدا كنيم .وي افزود :اما در شرايط فعلي به دو دليل تشكيل وزارت بازرگاني
مفيد است؛ يكی اينكه با توجه به ايجاد جنگ اقتصادي عليه ايران بايد برنامهاي متناسب با اين
جنگ طراحي كنيم .درحالحاضر ساختاري كه در وزارت صمت ايجاد شده ،ساختار متناسب با
جنگ اقتصادي نيست .اين نماينده مجلس تأكيد كرد :مجلس پيرو بودجه سال ۱۴،۹۵ميليارد
تومان منابع براي كاالهاي اساسي در نظر گرفت و البته سال  ۹۷همچنين بودجهاي تصويب
شد ،اما ديديم كه پول و ارز از منابع دولتي خارج شد ،اما چيزي به دست مصرفكننده اصلي
نرسيد و تعدادي دالل يا سودجو در اين ميان ثروتمند شدند .وي با بيان اينكه اقدام مجلس
مبنيبر اختصاص  ۱۴ميليارد تومان جهت تأمين كاالي اساسي در سال  ۹۸اقدام خوبي بود،
تصريح كرد :درحالحاضر سوال اينجاست كه كدام ساختار قرار است در سال  ۹۸اين منابع
رابهدستمصرفكنندهاصليبرساند؛بنابراينفكرميكنيمتشكيل
وزارت بازرگاني ميتواند بخشي از مشكالت را رفع كند و اين
ساختار را درون خود ايجاد كند .وي بيان داشت :از منظر
اقتصادي امروز شرايط ايجاب ميكند كه ما برنامه خاص
خود را داشته باشيم و اين وزارتخانه را تشكيل بدهيم،
با اين حال رئيسجمهور هم اصرار بر تشكيل وزارت
بازرگاني دارد و همواره عنوان ميكند كه وزارت صمت در
اجرايبرخيامورناتواناست،البتهبايدمراقبتهايمجلس
درباره تشكيل اين وزارتخانه مدنظر قرار گيرد .اين نماينده
مجلس بيان كرد :معتقدم تشكيل وزارت بازرگاني با
موافقت مجلس مواجه خواهد شد.

بايد پروسه نياز و تأمين را بررسي و برنامه ارائه كند،
گفت :متأسفانه با وجود اينكه بايد پازل زنجيره
توليد و توزيع بهصورت واحد اداره شود؛ اما اين
مهم در اين وزارتخانهها بهصورت محوري دنبال
نميشود؛ درحاليكه بايد متولي واحد نياز مردم
را بررسي و ميزان مصرف دقيق اقالم را محاسبه
و اعالم كند .وي با انتقاد از عملكرد بسيار ضعيف
وزارت جهاد كشاورزي در تنظيم بازار محصوالت
كشاورزي تصريح كرد :مجلس اين وزارتخانه را
موظف به تأمين محصوالت كشاورزي مردم كرده؛
درحاليكه عملكرد بخش اقتصادي اين وزارتخانه
زير صفر است؛ درحاليكه در پست معاونت
اقتصادي اين وزارتخانه اگر يك استاد دانشگاه
گذاشته شود تحول ايجاد ميشود ،اما وزير مايل
به اين كار نيست .نماينده مردم رشت در پاسخ
به اينكه ارزيابيها از دغدغههاي نمايندگان نشان
از عملكرد ضعيف وزير جهاد كشاورزي ميدهد،
درحاليكه نوك پيكان مجلس مستقيماً بهسمت
احيای وزارت بازرگاني هدف رفته ،گفت :عملكرد
ضعيف در وزارتخانه و شخص وزير جهاد يكي
از داليل احيای وزارتخانه بازرگاني است ،چون
اين وزارتخانه عمري را صرف توليد كرده و در
بازاريابي ،واردات و صادرات تجربه و تخصص ندارد؛
درحاليكه كار را بايد به كاردان سپرد.

مجلس با طرح تفكيك وزارت
بازرگاني از صمت مخالفت خواهد كرد

همچنین عضو هيئت رئيسه مجلس از طرح
جمعي از نمايندگان براي تفكيك وزارت بازرگاني
از وزارت صنايع خبر داد و با بيان اينكه مشكل
نظام اداري با ادغام يا تفكيك حل نخواهد شد،
گفت :احتماالً مجلس با اين طرح مخالفت خواهد
كرد .علياصغر يوسفنژاد اظهار كرد :جمعي از
نمايندگان اخيرا ً طرح تفكيك وزارت بازرگاني
ن درحالي است كه مشكل
از صنايع را دارند ،اي 
ما در نظام اداري اص ً
ال بحث ادغام يا تفكيك
نيست .موارد زيادي بوده است كه اقدام صورت
گرفته است ،اما اهداف محقق نشده است .مث ً
ال
ما وزارت ورزش را با جوانان؛ وزارت بازرگاني را
با صنايع و وزارت تعاون را با كار ادغام كرديم،
اما نتيج ه چه شد ،نه جوانان در ورزش موفق بود،
نه بازرگاني در صنعت و نه تعاون در وزارت كار.
اين نماينده مجلس ادام ه داد :مشكل ما مشكل
نرمافزاري و مديريتي است .مشكل اجرا و نداشتن
استراتژي توسعه است .طبيعتاً با ادغام و تفكيك
مشكلي حل نخواهد شد و شبيه همان استداللي
كه براي ادغام عنوان ميشد براي تفكيك هم
مطرح ميشود.

تشكيل وزارتخانه جديد هزينههاي زيادي براي كشور دارد
عضو كميسيون قضايي مجلس هم با تأكيد بر اينكه با تشكيل وزارت بازرگاني ،واردات بدون
توجه به نيازهاي كشور صورت ميگيرد ،گفت :دعواي تفكيك ،ايجاد معاونتها ،تعيين مديران و
تقسيم امكانات و اختصاص ساختمان حداقل يكسال از وقت دولت را ميگيرد.
محمدعلي پورمختار درباره موضوع تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و احياي
وزارت بازرگاني گفت :تفكيك وزارت صمت و بهدنبال آن تشكيل وزارت بازرگاني در يكسال
گذشته بارها به مجلس فرستاده شده است .چندينبار رئيسجمهور و آقاي جهانگيري براي
اين موضوع در مجلس حضور يافتند .جلسات غيرعلني هم در اينخصوص تشكيل شد؛ اما
هر دفعه مجلس رأي منفي به آن داده است .وي افزود :در جلسه غيرعلني مجلس درباره
تفكيك وزارت صمت من بهعنوان مخالف اليحه صحبت كردم؛ زيرا تشكيل وزارتخانه جديد
بعد از ادغامي كه هزينههاي زيادي براي كشور داشت ،مستلزم چند صد ميليارد تومان هزينه
مجدد است .وي ادامه داد :از طرفي در قانون پيشبيني كرديم امر واردات بخش صنعت با اجازه
وزارت صنعت و بخش كشاورزي با اجازه وزارت جهاد تسريع شود .اما با تشكيل وزارت بازرگاني،
واردات محصوالت خارجي بدون توجه به نيازهاي كشور ،از ثبت سفارش تا صدور مجوز توسط
اين وزارتخانه جديد خواهد بود .نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ تصريح
كرد :براي مثال وزارت صنعت اعالم ميكرد به اندازه كافي در كشور
فلز وجود دارد ،شما وارد نكنيد؛ اما وزارت بازرگاني وارد ميكرد و
كارخانههاي ما تعطيل ميشد .عالوهبر اين دو مسأله ،درحالحاضر
تنها دو سال به پايان كار دولت باقي مانده است و تشكيل وزارتخانه
جديد در اين بازه زماني امكانپذير نيست .پورمختار خاطرنشان
كرد :دعواي تفكيك ،ايجاد معاونتها ،تعيين مديران و تقسيم
امكانات و اختصاص ساختمان حداقل يكسال از
وقت دولت را ميگيرد؛ بنابراين معتقدم با شرايط
كنوني وزارت صنعت ،معدن و تجارت كار را بهتر
پيش خواهد برد.
و به مجلس شوراي اسالمي بياورد ،اما هيچ كاري
انجام نشده است .حاال هم اگر بخش بازرگاني جدا
شود باز هم اتفاقي نخواهد افتاد .زماني ميگفتند
اگر توليد و تجارت متمركز باشند اين به نفع توليد
است ،اما درحالحاضر ميگويند كه اينچنين
نيست .يوسفنژاد در ادامه با بيان اينكه هزينه
جاري ماهانه دولت از یکمیلیارد و 500تومان در
سال  ۸۲به  ۲۱هزار ميليارد تومان درحالحاضر
افزايش يافته است ،در اين باره خاطرنشان كرد:
دولت بهجاي چابك شدن ،فربه شده است و
نميتواند كاري را انجام دهد .ادغام وزارتخانهها
هم هيچ مشكلي را حل نكرد ،بلكه راندمان و
بهرهوري كار در ادغام بسيار كم بوده است .لذا
ما بهجاي اينكه بهدنبال ادغام و تفكيك باشيم
بايد بهدنبال فعاليتهاي فكري و نرمافزاري،
عدم تمركز ،واگذاري مسئوليتها به استانها و
ردههاي پايينتر و استفاده از فناوريهاي جديد
مديريتي باشيم .اين عضو هيئت رئيسه مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه مجلس شوراي
اسالمي تاكنون دو بار با تفكيك وزارتخانههاي
بازرگاني از صنعت مخالفت كرده است ،اضافه
كرد :درحالحاضر هم بخشي از نمايندگان مخالف
اين طرح هستند و بعيد است كه اين طرح رأي
بياورد؛ زيرا با تفكيك هيچ مشكلي حل نخواهد
شد ،بلكه ممكن است با اضافه شدن بار مالي
مشكلي اضافه شود و تصميمگيريها سخت شود.

توليد ،بازرگاني و تجارت
بايد در كنار هم باشند

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در بخش ديگري
از صحبتهاي خود با بيان اينكه شرايط فعلي
هم شرايط نامطلوبي است ،اضافه كرد :دليل آن
اين است كه دولت نسبت به مصوبه ادغام عملكرد
خوبي نداشته است و بخشي از مأموريت خود را
انجام نداده است .ما هشتسال است كه وزارت
صنعت را ادغام كردهايم و به دولت مأموريت
دادهايم كه شرح وظيفه و تكليف جديد را بنويسد

عضو كميسيون اجتماعي مجلس نیز درباره
تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت و احياي
وزارت بازرگاني گفت :توليد ،بازرگاني و تجارت
بايد در كنار هم باشند؛ چراكه در يك زنجيره واحد
هستند .احمد اناركيمحمدي ،عضو كميسيون
اجتماعي مجلس ،درباره تفكيك وزارت صنعت،
معدن و تجارت و احياي وزارت بازرگاني گفت:
مشكل امروز كشور بيشتر عدم مديريت است؛
درحالحاضر وزارت صمت در بخش صادرات و

تجارت خارجي داراي ايراداتي است .اين مشكل با
كاهش تصديگري قابلحل خواهد بود .اينكه اگر
وزارت صمت تفكيك شود تمام مشكالت كشور
حل خواهد شد ،پذيرفته نيست.
وي افزود :در ابتداي كار رسالت تجميع اين
وزارتخانهها كاهش تصديگري دولت و اجراي
اصل  44قانون اساسي بود تا از اين طريق دولت
در بخش صنعت و معدن بيشتر برونسپاري
كند؛ ولي شاهديم كه تصديگريهاي دولت
ادامه دارد و واگذاريها هم طوري شده كه دولت
هيئت مديره را تعيين ميكند و عم ً
ال خود دولت
تصميمگيرنده است.

نماينده مردم رفسنجان در مجلس تصريح
كرد :توليد ،بازرگاني و تجارت بايد در كنار هم
باشند؛ چراكه در يك زنجيره واحد هستند.
اناركيمحمدي درباره شكل نگرفتن اين زنجيره
خاطرنشان كرد :دولت زماني ميتواند قوي و
چابك شود كه بتواند اين امور را بهصورت واقعي
ي كند ،اصل  44درست اجرا شود و از
برونسپار 
اين فضا براي توليد ،تجارت و بازرگاني و افزايش
صادرات استفاده كنند.

با تفكيك وزارتخانهها
مشكل اقتصاد ایران حل نميشود

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ،هم با اشاره
به تصميم نادرست برخي تصميمگيران براي
تفكيك وزارت صمت گفت :صادرات ،راه نجات
اقتصاد ايران است و اكنون كه كشور نياز به ارز
دارد ،بايد صادرات را توسعه داد .سيدرضي

حاجيآقاميري با بيان اينكه با تفكيك وزارت
صمت و تشكيل وزارتخانههاي مجزا ،مشكل
اقتصاد ايران حل نخواهد شد ،گفت :حتي اگر
وزارت بازرگاني از وزارت صمت جدا شود ،مشكل
بخش تجارت كشور حل نخواهد شد؛ چراكه ما
نياز به يك مديريت واحد داريم ،اين در شرايطي
است كه با تفكيك اين وزارتخانهها نه تنها مشكل
از بين نخواهد رفت ،بلكه مشكالت تجارت خارجي
و تصميمگيريهاي صنعتي و تجاري كشور
سختتر خواهد شد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كشاورزي تهران افزود :حتي اگر دولت
اصرار دارد كه وزارتخانههاي بازرگاني ،صنايع
و معادن را تفكيك كند كه البته ما توصيه
نميكنيم ،بهترين رويكرد ،سياستگذاري
صادراتمحور در اقتصاد ايران است ،به اين معنا
كه بايد اقتصاد را صادراتمحور كرد ،حتی اينكه
تبعات صادراتمحور بودن را بپذيريم؛ چراكه
در شرايط كنوني كه حلقه تحريمها تنگتر
شده است ،هيچ چيز مهمتر از صادرات نيست.
بهعبارتی كشور نياز به ارز دارد و اگر نتوانيم از
طريق فروش كاال به خارج ،ارز تأمين كنيم ،دچار
مشكل خواهيم شد .وي تصريح كرد :در ماههاي
پيشرو ،فارغ از اينكه چه تصميمي درباره وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اتخاذ خواهد شد ،بايد
هدف اصلي همه سياستگذاران توسعه صادرات
باشد و سازمان توسعه تجارت نيز بهعنوان متولي
بخش صادرات غيرنفتي كشور تقويت شود .به اين
معنا كه اين مركز بايد با اختيارات كافي و كامل ،با
مديريت يك فرد متخصص ،تمركز اقتصاد كشور
را به دست گيرد.

حاجيآقاميري ادامه داد :مشكل اصلي وزارت
صمت ،تفكيك دو وزارتخانه نيست ،بلكه
رويكردهايي است كه بايد اصالح شود .به اين معنا
كه وزيري كه رأس اين وزارتخانه قرار ميگيرد بايد
با انتخاب معاونان ذيصالح ،هر دو بال را به موازات
و همافزا با هم حركت داده و پيش برد؛ نه اينكه اگر
وي گرايش صنعتي داشت ،كمتر به بازرگاني توجه
كند يا اگر گرايش بازرگاني داشت ،صنعت را ناديده
بگيرد .اين درحالي است كه تاكنون افرادي كه در
رأس اين وزارتخانه قرار گرفتهاند ،جهتگيري
خود در تصميمگيري را تغيير ندادهاند .وي افزود:
اكنون كه موضوع صادرات بايد اولويت اصلي كشور
باشد ،سازمان توسعهاي مربوط به آن نيز بايد از
اختيارات و امكانات كافي برخوردار باشد تا بتواند
از اولويتهاي صادراتي و شيوههاي حمايت از
صادرات غيرنفتي بهدرستي دفاع كرده و كار را
پيش برد .اگر چنين رويكردي در كنار مديريت
عاليه وجود داشته باشد ،نيازي به تفكيك احساس
نميشود؛ اما اگر گروهي در اين ميان اصرار نابهجا
دارند ،بايد از سوي بخش خصوصي پيگيري شود
كه انگيزه اين افراد چيست.

تفكيك بخش توليد و تجارت باعث
بهبود شرايط اقتصادي نخواهد شد

یک پژوهشگر و كارشناس مسائل اقتصادي
نيز درباره داليل ادغام بخش بازرگاني در
وزارتخانههاي توليدي گفت :بخشهاي توليد و
تجارت يك زنجيره بههم پيوسته است .با ادغام
بخش بازرگاني در وزارتخانههاي توليدي وحدت
فرماندهي در حوزههاي توليد و تجارت حاصل
شد .در هيچ شرايطي تفكيك بخش توليد و
تجارت باعث بهبود شرايط اقتصادي نخواهد
شد؛ چراكه اين دو بخش الزم و ملزوم يكديگر
هستند .با تفكيك بخش بازرگاني ،واردات قطعاً
رونق خواهد يافت.
مهدي سروي ،كارشناس مسائل اقتصادي،
خاطرنشان كرد :دليل اصلي مشكالت كنوني
بازار محصوالت اساسي مربوط به سياستهاي
غلط اقتصادي دولت نظير تخصيص ارز چهارهزار
و  200توماني به واردات كاالهاست .نمايندگان
مجلس نبايد با روي كار آمدن يك وزير جديد
در يك وزارتخانه ،قوانين مصوب خود را بهراحتي
ملغي كنند و ساختارهاي وزارتخانه را متناسب
با خواست يك نفر تغيير بدهند .وي در پايان
افزود :انتظار مردم و كارشناسان از نمايندگان
مجلس آن است كه ناظر بر قوانين مصوب خود
باشند .چنانچه وزير صمت درحالحاضر قادر
به اداره امور وزارتخانه خود نيست ،بايد توسط
نمايندگان مجلس مورد بازخواست قرار بگيرد و
هرچه سريعتر وزير جديدي براي اين وزارتخانه
انتخاب شود.
به گزارش «سبزينه» ،دولت روحاني در حالي
بهدنبال لغو قانون تمركز وظايف بازرگاني در
وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال  ۱۳۹۱است
كه اجراي قانون مذكور ،دستاوردهاي مهمي
مانند خودكفايي در توليد محصوالت اساسي
نظير گندم و شكر ،رشد  ۲۲درصدي توليد
محصوالت كشاورزي و كاهش تراز منفي تجارت
خارجي بخش كشاورزي تا بيش از پنجميليارد
دالر بهدنبال داشته است .اكثر كارشناسان و مراكز
پژوهشي اعتقاد دارند با احياي وزارت بازرگاني
عالوهبر تحميل هزينههاي كالن اقتصادي به
كشور در شرايط تحريم ،توليدات داخلي به
حاشيه رانده شده و كشور به لحاظ غذايي به
بيگانگان وابسته ميشود.

